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Wzór rozpisania próby na stopień
Harcerki Orlej / Harcerza Orlego - propozycja
Wędrowniczy charakter próby
Aby skutecznie skonstruować próbę na stopień harcerski HO należy
wiedzieć na czym polega idea wędrownictwa.
Znakiem rozpoznawczym wędrowników jest wędrownicza watra, której
symbolika określa kierunek dążeń wędrownika, realizowanych w czasie
próby.

PŁOMIENIE symbolizują:
- Siłę ciała
dbałość o swoje ciało i tężyznę fizyczną, nie tylko przez sport czy zdrowy
styl życia, ale także przez unikanie nałogów
- Siłę rozumu
dążenie do wiedzy, rozwijanie intelektu, działanie na rzecz poszerzenia
swojego rozumienia otaczającego świata
- Siłę ducha
cechy osobowe wędrownika: jego sposób bycia, kształtowania swojej
świadomości, podejścia do życia codziennego, zmagania się
z przeciwnościami losu, kształtowanie charakteru.

POLANA symbolizują:
- Służbę
czynną postawę wobec otoczenia oraz organizacji, stałą gotowość do
niesienia pomocy i bycia pożytecznym dla innych ludzi
- Szukanie swojego miejsca w społeczeństwie
próbę znalezienia odpowiedniej dla siebie grupy społecznej, w której
będziemy się czuli dobrze i będziemy mogli się rozwijać
- Pracę nad sobą
nieustanne dążenie do wyzbycia się swoich słabości i zwalczanie wad, ale
także i pielęgnowanie i rozwijanie cech pozytywnych
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Zielone tło naramiennika przypomina, że wędrówka po tych zagadnieniach
odbywa się na ścieżce harcerskiego życia.

Budowanie próby
Uwzględniając przypomniane powyżej zasady oraz po zapoznaniu się
z ideą i wymaganiami stopnia opisanymi w Systemie Stopni Harcerskich
harcerz/ harcerka planuje własny rozwój, a co za tym idzie przystępuje do
rozpisania, wraz z Opiekunem, próby.
Proponujemy, aby rozpisywane zadania w próbie podzielone były według
SIŁ symbolizowanych przez płomienie wędrowniczej watry: Siły Ciała, Siły
Rozumu i Siły Ducha.
W próbie należy także uwzględnić bardzo ważną rzecz, jaką jest WYCZYN
- coś, co stoi na granicy możliwości wędrownika, jest zadaniem, które
będzie trudne do wykonania, ale jego zrealizowanie pozwoli przekroczyć
pewną barierę.
Należy również pamiętać, że jeżeli harcerz/harcerka nie posiada żadnego
stopnia harcerskiego próba powinna być poszerzona
o zadanie związane z technikami harcerskimi na poziomie mistrzowskim.
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Proponowana konstrukcja próby
NAGŁÓWEK
- jakiego stopnia dotyczy próba
- imię i nazwisko oraz stopień osoby realizującej próbę
- imię i nazwisko oraz stopień opiekuna próby
- planowany czas trwania próby
INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Opis osoby zdobywającej stopień
W opisie proponujemy zawrzeć odpowiedzi na pytania:
- jak masz na imię i nazwisko?
- ile masz lat?
- do jakiej chodzisz szkoły, której klasy?
- czym się interesujesz?
- do jakiej drużyny, szczepu należysz? jaką pełnisz funkcję?
- czy posiadasz jakiś stopień harcerski/ instruktorski? a może masz
otwartą próbę lub plan otworzenia?
- na czym polegała Twoja próba na naramiennik wędrowniczy? jaką
słabość pokonałeś, jaki zrealizowałeś wyczyn? kiedy zdobyłeś
naramiennik wędrowniczy?
- dane kontaktowe
2. Dane kontaktowe do opiekuna próby
ZADANIA
Opis z zaznaczeniem jakiej siły dane zadanie dotyczy oraz które zadanie
jest wyczynem.
Każde zadanie powinno być rozpisane według schematu:
1. Nazwa zadania
2. Opis zadania - odpowiedzi na pytania:
Dlaczego wykonujesz to zadanie? Na czym będzie polegało?
3. Zadanie uznam za zrealizowane, gdy…
Opisz kiedy uznasz, że wykonałeś to zadanie
4. Sposób dokumentacji
5. Czas realizacji zadania
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